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  ايٛقـ نتاب

 

 

 

 

 َا املكصٛر بهتاب ايٛقـ ؟

ٜٴؾرت٣ ٖٚٛ ؼبٝػ ا٭صٌ ػ أٚ ايتغبٌٝ ,ٝشبتٖٚٛ نتاب اي ٜٴباع ٫ٚ  ٜٴعكز عًٝ٘ عكز )دعٌ ا٭صٌ سبٝػ هلل ٫  ٚتغبٌٝ  ( ٫ٚ 

 .أٚ املٓؿع١ ايجُض٠ 

 

 املكصٛر بايٛقـ ؟ ٚسهُ٘ ؟َا 

 ٚسيو ٭ِْٗ ناْٛا مل ٜ٪َٓٛا بايبعح ., أٌٖ ا٫ع٬ّ  سبػقاٍ ايؾاؾعٞ صمح٘ اهلل مل ؼبػ اٌٖ اؾا١ًٖٝ ٚامنا 

صٚاٙ ِ ٜٓتؿع ب٘ اٚ ٚيز صاحل ٜزعٛ ي٘ اٚ عً (ايٛقـ) ٖٚٛ َغتشب ؿزٜح اسا َات ابٔ آرّ اْكطع عًُ٘ ا٫ َٔ ث٬خ صزق١ داص١ٜ

 .اؾُاع١ ا٫ ايبداصٟ ٚابٔ َاد١ 

 

 ؟ سهِ ٚقـ ا٭صض ٚاؾظ٤ املؾاعأسنض 

 ,ٚدنٛط ٚقـ ا٫صض ٚاؾظ٤ املؾاع هلل عًٝ٘ ٚعًِ سٚ َكزص٠ ا٫ ٚقـ مل ٜهٔ اسز َٔ اصشاب ايٓب٢ ص٢ً اٚقاٍ دابض -

ؾٝٗا ؾكاٍ ٜا صعٍٛ اهلل ا٢ْ اصبت َا٫ غٝرب ؿزٜح ابٔ عُض قاٍ اصاب عُض اصضا غٝرب ؾأت٢ ايٓب٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜغتأَضٙ 

مل اصب قط َا٫ اْؿػ عٓز٣ َٓ٘ ؾُا تأَض٢ْ ؾٝ٘ ؾكاٍ اؽتت سبغت اصًٗا ٚتصزقت بٗا غري اْ٘ ٫ ٜباع اصًٗا ٫ٚ ٜٖٛب ٫ٚ ٜٛصخ 

يٝٗا إ ٜأنٌ َٓٗا قاٍ ؾتصزم بٗا عُض ؾ٢ ايؿكضا٤ ٚؾ٢ ايكضب٢ ٚايضقاب ٚؾ٢ عبٌٝ اهلل ٚابٔ ايغبٌٝ ٚايطٝـ ٫ دٓاح ع٢ً َٔ ٚ

 . باملعضٚف اٚ ٜطعِ صزٜكا غري َتٍُٛ ؾٝ٘ ٚؾ٢ يؿغ غري َتآثٌ َتؿل عًٝ٘

 

 أسنض ٚصـ املؾاع ؟

ٚعٓ٘ قاٍ قاٍ عُض يًٓب٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إ املا٥٘ عِٗ ايت٢ غٝرب مل اصب َا٫ قط اعذب اىل َٓٗا ٚقز اصرت إ اتصزم بٗا  

 .ٗا ٚعبٌ مثضتٗا صٚاٙ ايٓغا٢٥ ٚابٔ َاد٘ ٖٚشا ٚصـ املؾاع ؾكاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اسبػ اصً

 

 مبا ذنصٌ ايٛقـ ؟

 :ذنصٌ بأسز أَضٜٔ 

نإ ٜبين بٓٝاْا ع٢ً ١٦ٖٝ املغذز ٜٚأسٕ إسْا عاَا بايص٠٬ ؾٝ٘ اٚ دنعٌ  ) نتغبٌٝ املغادز ٚاملكرب٠ ( بايؿعٌ َع ريٌٝ ٜزٍ عًٝ٘-1

ايٛقـ اصض٘ َكرب٠ ٜٚأسٕ اسْا عاَا بايزؾٔ ؾٝٗا اٚ عكا١ٜ ٜٚؾضعٗا هلِ ٜٚأسٕ ؾ٢ رخٛهلا ٫ٕ ايعضف ساص بشيو ٚؾٝ٘ ر٫ي١ ع٢ً 

 .٢ ايهايف فض٣ َٔ قزّ طعاَا يطٝؿاْ٘ اٚ ْجض ْجاصا قاي٘ ؾؾذاط إ ٜجبت ب٘ نكٍٛ ٚدض٣ 

 : ٚنٓا١ٜ صضٜحٚي٘  ٚبايكٍٛ-2

َت٢ ٚقـ بٛاسز٠ َٓٗا صاص ٚؾكا ٫ْ٘ ثبت هلا عضف ا٫عتعُاٍ ٚعضف ايؾضع بكٛي٘ ص٢ً اهلل  ٚقؿت ٚسبغت ٚعًبت:  ؾصضذن١ 

ملػاٜض٠ عًٝ٘ ٚعًِ يعُض إ ؽ٦ت عبًت مثضتٗا ؾصاصت نايؿغ ايط٬م ٚاضاؾ١ ايتشبٝػ اىل ا٫صٌ ٚايتغبٌٝ اىل ايجُض٠ ٫ ٜكتط٢ ا

 .ؾ٢ املع٢ٓ ؾإٕ ايجُض٠ اٜطا قبغ١ ع٢ً َا ؽضط صضؾٗا ايٝ٘ 

 .ؾًٝغت صضذن١ ٫ْٗا َؾرتن١ بني ايٛقـ ٚغريٙ َٔ ايصزقات ٚايتشضميات  تصزقت ٚسضَت ٚأبزت:  ٚنٓاٜت٘

قب١ًٝ نشا أٚ طا٥ؿ١ َا مل ٜكٌ ع٢ً باي١ٝٓ صاصت ظاٖض٠ ؾٝ٘  ايٛقـ ؾُٔ ٣ْٛ بٗا ايٛقـ يظَ٘ سهُا ٫ْٗا ١ْٝؾ٬ بز ؾٝٗا َٔ -

نشا اٚ ٜكضٕ ايهٓا١ٜ عهِ ايٛقـ نكٛي٘ تصزقت ب٘ صزق١ ٫ تباع اٚ ٫ تٖٛب اٚ ٫ تٛصخ ٭ٕ سيو نً٘ ٫ ٜغتعٌُ ؾ٢ غري 

 . ايٛقـ

 

 ايٛقـ ؽضٚط يف ؾصٌ

 ؟ايغبع١ أسنض ؽضٚط ايٛقـ 

 .ؾ٬ ٜصح َٔ قذٛص عًٝ٘ ٫ٚ َٔ فٕٓٛ  دا٥ظ ايتصضفنْٛ٘ َٔ َايو  اسزٖا
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 .اٚ ممٔ ٜكّٛ َكاَ٘ نٛنًٝ٘ ؾٝ٘ -

 . ٜصح بٝعٗا ؾ٬ ٜصح ٚقـ اّ ٚيز ٚنًب ٚمخض َٚضٖٕٛ عٝٓانٕٛ املٛقٛف   ايجاْٞ

َع بكا٤ عٝٓٗا نايعكاص ٚاؿٝٛإ ٚايغ٬ح قاٍ ا٫َاّ امحز امنا ايٛقـ ؾ٢ ا٫ضني ٚايزٚص ع٢ً َا ٚقـ  ْؿعا َباساٜٚٓتؿع بٗا -

 ٚقاٍ ؾُٝٔ مخػ خن٬ت ع٢ً َغذز ٫ بأؼ ب٘ ٚقاٍ ايٓب٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اصشاب صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

اَا خايز ؾكز استبػ أرصاع٘ ٚأعتارٙ ؾ٢ عبٌٝ اهلل َتؿل عًٝ٘ قاٍ اـطابٞ ا٫عتار َا ٜعزٙ ايضدٌ َٔ َضنٛب ٚع٬ح اي١ اؾٗار 

 .ٚعٔ ابٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا 

ٕ ؽبع٘ ٚصٚث٘ ٚبٛي٘ يف َٝظاْ٘ سغٓات صٚاٙ ايبداصٟ ٚقايت اّ َعكٌ ٜاص عٍٛ اهلل َٔ استبػ ؾضعا يف عبٌٝ اهلل امياْا ٚاستغابا ؾإ-

إٕ أبا َعكٌ دعٌ ْاضش٘ ؾ٢ عبٌٝ اهلل ؾكاٍ اصنبٝ٘ ؾإٔ اؿر َٔ عبٌٝ اهلل صٚاٙ ابٛ راٚٚر ٚص٣ٚ اـ٬ٍ عٔ ْاؾع إٔ سؿص١ 

 .ابتاعت سًٝا بعؾضٜٔ ايؿا سبغت٘ ع٢ً ْغا٤ آٍ اـطاب ؾهاْت ٫ ؽضز طنات٘ 

ؾ٬ ٜصح ٚقـ َطعّٛ َٚؾضٚب غري املا٤ ٫ٚ ٚقـ رٖٔ ٚمشع ٚ أمثإ ٚقٓارٌٜ ْكز ع٢ً املغادز ٫ٚ ع٢ً غريٖا ٭ٕ َا٫ ٜٓتؿع ب٘ ا٫ 

 .بإت٬ؾ٘ ٫ ٜصبح ٚقؿ٘ ٭ْ٘ ٜضار يًزٚاّ يٝهٕٛ صزق١ داص١ٜ ٫ٚ ٜٛدز سيو ؾُٝا ٫ تبك٢ عٝٓ٘ 

ٚايغكاٜات ٚنتب ايعًِ ٭ْ٘ ؽضع يتشصٌٝ ايجٛاب دز ٚايكٓاطض ٚا٫قاصب نني ٚاملغاٚقضب١ ناملغا د١ٗ بضنْٛ٘ ع٢ً   ايجايح

ؾإسا مل ٜهٔ ع٢ً بض مل ذنصٌ َكصٛرٙ ايش٣ ؽضع ٭دً٘ قاٍ ؾ٢ ايهاؾ٢ ؾإٕ قٌٝ نٝـ داط ؾ٢ ايٛقـ ع٢ً املغادز ٢ٖٚ ٫ 

 .يهٔ عني ْؿعا خاصا هلِ  متًو قًٓا ايٛقـ امنا ٖٛ ع٢ً املغًُني

 ع٢ً ايٝٗٛر ٚايٓصاص٣ ٫ٚ ع٢ً دٓػ ا٫غٓٝا٤ ٚايؿغام ٚقطاع ايطضٜل ٫ٕ سيو اعا١ْ ع٢ً املعص١ٝ ٚقز ؾ٬ ٜصح ع٢ً ايهٓا٥ػ ٫ٚ-

غطب ايٓب٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سني صأ٣ َع عُض صشٝؿ١ َٔ ايتٛصا٠ ٚقاٍ أيف ؽو اْت ٜا بٔ اـطاب أمل آت بٗا بٝطا٤ ْك١ٝ يٛ 

٢ ْصاص٣ ٚقؿٛا ع٢ً ايبٝع١ ضٝاعا نجري٠ َٚا تٛا ٚهلِ أبٓا٤ ْصاص٣ ؾأعًُٛا نإ أخ٢ َٛع٢ سٝا َا ٚعع٘ ا٫ إتباعٞ ٚقاٍ أمحز ؾ

 .ٚايطٝاع بٝز ايٓصاص٣ ؾًِٗ أخشٖا ٚيًُغًُني عِْٛٗ ست٢ ٜغتدضدٖٛا َٔ أٜزِٜٗ 

 ٗٛرٟ ملا ص٣ٚ إ صؿ١ٝ بٓت سٝٞ طٚز ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقؿت ع٢ً أخ هلا ٜ صحيهٔ يٛ ٚقـ ع٢ً سَٞ اٚ ؾاعل أٚ غين َعني -

إ ميًو ؾ٬ ٜصح ايٛقـ ع٢ً فٍٗٛ نضدٌ َٚغذز ٫ٚع٢ً أسز ٖشٜٔ ايضدًني أٚ َعني غري ْؿغ٘ ٜصح نْٛ٘ ع٢ً  ايضابع

 .ملغذزٜٔ يرتررٙ نبعتو أسز ٖشٜٔ ايعبزٜٔ ٚ٭ٕ متًٝو غري املعني ٫ ٜصح 

عت بٗشا ٫ٚ أعضف ايٛقـ إ٫ َا أخضد٘ هلل تعاىل ٜٚصضف ٌ ٚأبٛ طايب عٔ ا٫َاّ أمحز َا مس٫ٚ ع٢ً ْؿغ٘ عٓز ا٭نجض ْكٌ سٓب

ايتٓكٝح أختاصٙ مجاع١ َِٓٗ ابٔ أبٞ َٛع٢ ٚايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚصشش٘ ابٔ عكٌٝ ٚعٓ٘ ٜصح قاٍ ؾ٢  ا٫بتزا٤ نُٓكطعؾ٢ اؿاٍ ملٔ بعزٙ 

ظٗض ؾ٢ اٱتصاف ٖٚٛ ايصٛاب ٚيف َصًش١ ٚعًٝ٘ ايعٌُ يف طَٓٓا ٚقبً٘ عٓز سهآَا ٖٚٛ أ ٚاؿاصثٞ ٚأبٛ املعايٞ ؾ٢ ايٓٗا١ٜ ٚغريِٖ

 .عع١ُٝ ٚتضغٝب ؾ٢ ؾعٌ اـري اْت٢ٗ 

عٔ  ايٛقـ ٚايؾضط استر أمحز مبا صٟٚ صحٚإٔ ٚقـ ؽ٦ٝا ع٢ً غريٙ ٚاعتج٢ٓ غًت٘ أٚ بعطٗا َز٠ سٝات٘ أٚ َز٠ َعٝٓ٘ ي٘ أٚ يٛيزٙ -

باملعضٚف غري املٓهض ٜٚزٍ ي٘ أٜطا قٍٛ عُض ملا ٚقـ سذض املزصٟ إٔ ؾ٢ صزق١ صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ٜأنٌ أًٖ٘ َٓٗا 

ٚنإ ايٛقـ ؾ٢ ٜزٙ إىل إٔ َات ثِ بٓت٘ سؿص١ ثِ ابٓ٘ ٗا أٚ ٜطعِ صزٜكا غري َتٍُٛ ؾٝ٘ ٫دٓاح ع٢ً َٔ ٚيٝٗا إٔ ٜأنٌ َٓ

 .عبزاهلل 

 .ٝو ؾ٬ ٜصح ع٢ً َٔ ٫ ميًو ٫ٕ ايٛقـ متًنايضقٝل ٚيٛ َهاتبا ٚامل٥٬ه١ ٚاؾٔ ٚايبٗا٥ِ ٚا٭َٛات  ٫ٚ ع٢ً َٔ ٫ ميًو-

 .بٌ تبعا نكٛي٘ ٚقؿت نشا ع٢ً أ٫ٚرٟ ثِ ع٢ً أ٫ٚرِٖ ٚؾِٝٗ مخٌ ؾٝؾًُ٘ ؿٌُ اعتك٫٬ ٫ْ٘ ٫ ميًو اسا ٫ٚ ع٢ً ا-

 .أٟ غري َعًل ٫ٚ َٛقت ٫ٚ َؾضٚط ؾٝ٘ خٝاص أٚ حنٛٙ  َٓذظانٕٛ ايٛقـ   اـاَػ

إٕ سزخ بٞ املٛت ؾإٕ مثػا صزق١ ٚسنض استر بكٍٛ عُض  ايجًحؾًٝظّ َٔ سني ايٛقـ إٕ خضز َٔ  ؾ٬ ٜصح تعًٝك٘ إ٫ مبٛت٘-

اؿزٜح ٚصٚاٙ أبٛ راٚٚر بٓشٛٙ ٚٚقؿ٘ ٖشا نإ بأَض ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚاؽتٗض يف ايصشاب١ ؾًِ ٜٓهض ؾهإ إمجاعا ٚمثؼ 

 .بايؿتح َاٍ باملز١ٜٓ يعُض ٚقؿ٘ قاي٘ ؾ٢ ايكاَٛؼ 

نكٛي٘ ٚقؿت نشا ع٢ً إٔ أبٝع٘ اٚ أٖب٘ َت٢ ؽ٦ت أٚ بؾضط اـٝاص يٞ أٚ بؾضط أٚ اسٛي٘ َٔ  ٫ ٜؾرتط ؾٝ٘ َا ٜٓاؾٝ٘إ   ايغارؼ

 .ايٛقـ بطٌد١ٗ إىل د١ٗ ؾإسا ؽضط إٔ ٜبٝع٘ َت٢ ؽا٤ أٚ ٜٗب٘ أٚ ٜضدع ؾٝ٘ 

 .ٚايؾضط قاي٘ ؾ٢ ايؾضح ٚغريٙ ملٓاؾات٘ ملكتطاٙ -

 ٜصح ٚقؿت٘ ؽٗضا اٚ اىل ع١ٓ ٚحنٖٛا ٭ْ٘ إخضاز َاٍ ع٢ً عبٌٝ ايكضب١ ؾًِ دنظ إىل َز٠ نايعتل ؾ٬ ٜكؿ٘ ع٢ً ايتأٜٝزإ   ايغابع

 .قاي٘ ؾ٢ ايهايف 

ع٢ً قزص إصثِٗ ٚقؿا عًِٝٗ ثت٘ َٔ ايٓغب ٫ ٤٫ٚ ٫ٚ ْهاسا ٫ٚ ٜؾرتط تعٝني اؾ١ٗ ؾًٛ قاٍ ٚقؿت نشا ٚعهت صح ٚنإ يٛص-

ايٓاؼ بضٙ ؾهأْ٘ عِٝٓٗ يصضؾ٘ ؾإٕ عزَٛا ؾٗٛ يًؿكضا٤ ٚاملغانني ٚقؿا عًِٝٗ ٭ِْٗ َصضف ٯٕ ايٛقـ َصضؾ٘ ايرب ٚأقاصب٘ أٚىل 

 . ايصزقات ْٚص٘ ٜصضف يف َصاحل املغًُني



تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيملزمة س و ج كتاب الىقف من كتاب منار السبيل الفرقة الثالثة بمعهد شيخ اإلسالم العلمي    

  3 

 

 َعٝٓا نإ إسا عًٝ٘ املٛقٛف ٚميًه٘ مبذضرٙ ايٛقـ ًٜٚظّ ؾصٌ

 أسنض أسهاّ ايٛقـ ؟

يٛقـ عبب ْكٌ املًو عٔ ايٛاقـ ٚمل رنضز عٔ املاي١ٝ ؾٛدب إٔ ٭ٕ ا املٛقٛف عًٝ٘ إسا نإ َعٝٓا مبذضرٙ ٚميًهًٜ٘ظّ ايٛقـ -

)أٟ  لنايطًإٕ نإ قذٛصا عًٝ٘  أٚ ٚيٝ٘ملٛقٛف عًٝ٘ إٕ نإ َهًؿا صؽٝزا ٖٛ أٟ ا ؾٝٓعض ؾٜٝ٘ٓتكٌ املًو إيٝ٘ ناهلب١ ٚايبٝع 

 عهػ ايٛقـ ( .

 .ؾٝتعني ٭ٕ عُض دعٌ ٚقؿ٘ إىل ابٓت٘ سؿص١ ثِ ًٜٝ٘ سٚ ايضأٟ َٔ أًٖٗا  ٜؾرتط ايٛاقـ ْاظضاَامل -

 .ايت٢ ٚقـ عًٝٗا ؾ٢ اؿاٍ ٭ٕ تعٝٝٓ٘ هلا صضف ي٘ عُا عٛاٖا ٭ْ٘ يٛ مل دنب تعٝٝٓ٘ مل ٜهٔ ي٘ ؾا٥ز٠  ٜٚتعني صضؾ٘ إىل اؾ١ٗ-

 .َز٠ َع١ًَٛ ؾٝعٌُ بشيو ملا تكزّ اٚ غًت٘ ي٘ أٚ يٛيزٙ أٚ يصزٜك٘ َز٠ سٝات٘ أٚ  َامل ٜغتجٔ ايٛاقـ َٓؿعت٘-

 .ٚقؿا أٟ َت٢ قًٓا ٜضدع إىل أقاصب ايٛاقـ ٚقؿا ٚنإ ايٛاقـ سٝا صدع إيٝ٘ ٚقؿا  اْكطعت اؾ١ٗ ٚايٛاقـ سٞ صدع ايٝ٘ٚسٝح -

ؾٗٛ نػريٙ تٓاٍٚ َٓ٘ يٛدٛر ايٛصـ ايشٟ ٖٛ ايؿكض ؾٝ٘ ٚيٛ ٚقـ َغذزا أٚ َكرب٠ أٚ ب٦ضا أٚ َزصع١  َٚٔ ٚقـ ع٢ً ايؿكضا٤ ؾاؾتكض-

 .ؾ٢ اٱْتؿاع ب٘ ملا صٟٚ إٔ عجُإ صضٞ اهلل عٓ٘ عبٌ ب٦ض ص١َٚ ٚنإ ريٛٙ ؾٝٗا نز٤٫ املغًُني 

عاٍ يتعًل سل َٔ ٜ٪ٍٚ إيٝ٘ ايٛقـ ب٘ ٚ٭ٕ ايٛقـ عكز ٫طّ ٫ ميهٔ إبطاي٘ ٚيف ايكٍٛ بٓؿٛس  ٫ٚ ٜصح عتل ايضقٝل املٛقٛف-

ك٘ َا يه٘ صح ٚمل ٜغض إىل ايبعض املٛقٛف ٭ْ٘ إسا مل ٜعتل باملباؽض٠ مل ٜعتل عتك٘ إبطاٍ ي٘ ٚإٕ نإ بعط٘ غري َٛقٛف ؾأعت

  .بايغضا١ٜ 

٘ ٫ٚ دنب يٲْغإ ع٢ً ٭ٕ ًَه٘ هلا ْاقص ٫ٚ سز بٛط٦٘ يًؾب١ٗ ٫ٚ َٗض ٭ْ٘ يٛ ٚدب يهإ ي يهٔ يٛ ٚطا املٛقٛف عًٝ٘ سضّ-

٘ أتًؿٗا ع٢ً َٔ بعزٙ َٔ ٚػب قُٝتٗا يف تضنت٘ ٭ْ ٖٚٛ َايهٗاؾإٕ محًت صاصت اّ ٚيز تعتل مبٛت٘ ي٫ٛرتٗا َٓ٘ ْؿغ٘ ؽ٤ٞ 

ٜؾرتٟ بٗا َجًٗا ٜهٕٛ ٚقؿا َهاْٗا ٚٚيزٙ َٓٗا سض يًؾب١ٗ ٚعًٝ٘ قُٝت٘ ٜٛ ٚضع٘ سٝا يتؿٜٛت٘ صق١ ع٢ً َٔ ٜ٪ٍٚ ايٝ٘ ايبطٕٛ 

 . ايٛقـ بعزٙ

 

 ايٛاقـ ؽضط إىل ايٛقـ ؽضط إىل ايٛقـ َصضف ؾ٢ ٜٚضدع ؾصٌ

 ضع ؽضٚط يف ٚقؿ٘ ؟ٌٖ ذنل يًٛاقـ ٚ

٭ٕ عُض صض٢ اهلل عٓ٘ ؽضط يف ٚقؿ١ ؽضٚطا ٚيٛ مل دنب اتباع ؽضط٘ مل ٜهٔ يف اؽرتاط٘ ؾا٥ز٠ ٚ٭ٕ ايظبري ٚقـ ع٢ً ٚيزٙ ٚدعٌ 

 .يًُضٚر٠ َٔ بٓات٘ إٔ تغهٔ غري َطض٠ ٫ٚ َطضا بٗا ؾإسا اعتػٓت بظٚز ؾ٬ سل هلا ؾٝ٘ 

 

 َاسا يف ساي١ دٴٌٗ ؽضط ايٛاقـ يف ٚقؿ٘ ؟

ؾإٕ دٌٗ عٌُ بايعار٠ اؾاص١ٜ ؾإٕ مل تهٔ ؾبايعضف ٭ٕ ايعار٠ املغتُض٠ ٚايعضف املغتكض ٜزٍ ع٢ً ؽضط ايٛاقـ أنجض مما ٜزٍ -

 .يؿغ ا٫عتؿاض١ قاي٘ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ 

 .بني املغتشكني يجٝٛت ايؾضن١ رٕٚ ايتؿطٌٝ  ؾايتغاٟٚٛاقـ ؾإٕ مل ٜهٔ عار٠ ٫ٚ عضف ببًز اي-

 

 قـ َٔ ؽضٚط يف ٚقؿ٘ ؟أسنض َا ذنل يًٛا

 .ٜٚضدع إىل ؽضط٘ ؾ٢ ايرتتٝب بني ايبطٕٛ بإٔ ٜكٍٛ ع٢ً أ٫ٚرٟ ثِ أ٫ٚرِٖ ثِ أ٫ٚر أ٫ٚرِٖ -

 .أٚ ا٫ؽرتاى نإٔ ٜكـ ع٢ً أ٫ٚرٙ ٚأ٫ٚٚرِٖ -

 .ٚيف ادناص ايٛقـ اٚ عزَ٘ ٚيف قزص َز٠ ا٫دناص ؾ٬ ٜظار ع٢ً َا قزص إ٫ عٓز ايطضٚص٠ -

 .صع يف ايؿِٗ ٚايز٫ي١ ٫ يف ٚدٛب ايعٌُ قاي٘ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ْٚص ايٛاقـ نٓص ايؾا-

 .دنب ايعٌُ ظُٝع َا ؽضط٘ َامل ٜؿض إىل اٱخ٬ٍ باملكصٛر ايؾضعٞ -

 .ٕ ٫ ٜٓظٍ يف ايٛقـ ؾاعل ٫ٚ ؽضٜض ٫ٚ سٚ داٙ ٭ْ٘ ثبت بٛقؿ٘ ؾٛدب إٔ ٜتبع ؾٝ٘ ؽضط٘ ؾٝعٌُ ب٘ ؾُٝا إسا اؽضط أ-

 .ٚإٕ خصص َكرب٠ اٚ َزصع١ أٚ إَاَتٗا بأٌٖ َشٖب اٚ بًز اٚ قب١ًٝ ؽصصت بِٗ ع٬ُ بؾضط٘ -

إٕ ؽضط  ٫ٚ ٜعٌُ بؾضط٘ع ؾٗٛ أؾطٌ ٭ٕ اؾُاع١ تضار ي٘ ٫ املصًني بٗا ؾ٬ ؽتص بِٗ ٚيػريِٖ ايص٠٬ بٗا يعزّ ايتظاسِ ٚيٛ ٚق-

يًعظٚب١ ؾاملتأٌٖ أسل َٔ املتعظب إسا اعتٜٛا يف  اعتشكام صٜع ايٛقـؽضط سا قاٍ ايؾٝذ : إ ام َٔ اصتهب طضٜل ايص٬حعزّ اعتشك

 . عا٥ض ايصؿات

 

 ايٓاظض يف ٜؾرتط ؾُٝا ؾصٌ
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ٜٴؾرتط يف ايٓاظض يف ايٛقـ ؟  أسنض َا 

ؾُٔ ٚدز ؾٝ٘ ايؾضط ثبت ي٘ ايٓعض  إَا بايتعٝني نؿ٬ٕ أٚ بايٛصـ نا٭صؽٝز أٚ ا٭عًِٜٚضدع يف ؽضط٘ إىل ايٓاظض ؾ٢ ايٛقـ - 

 : ٜٚؾرتط يف ايٓاظض مخغ١ أؽٝا٤ع٬ُ بايؾضط 

ٚئ دنعٌ اهلل  }إٕ نإ ايٛقـ ع٢ً َغًِ أٚ د١ٗ َٔ دٗات اٱع٬ّ ناملغادز ٚاملزاصؼ ٚايضبط ٚحنٖٛا يكٛي٘ تعاىل ا٫ع٬ّ -1

 . {يًهاؾضٜٔ ع٢ً امل٪َٓني عب٬ٝ 

 .ؾؿٞ ايٛقـ أٚىل )ٖٚٛ عهػ ايٛقـ(  ايطًل٢ ًَه٘ ٭ٕ غري املهًـ ٫ ٜٓعض ؾ يتهًٝـٚا-2

صؿات ٭ٕ َضاعا٠ سؿغ ايٛقـ َطًٛب ؽضعا ٚإسا مل ٜهٔ ايٓاظض َتصؿا بٗشٙ ايٚايك٠ٛ عًٝ٘  ٚاـرب٠ ب٘ ٚايهؿا١ٜ يًتصضف -3-4-5

 . ؾإٕ نإ ضعٝؿا ضِ إيٝ٘ قٟٛ أَني يٝشصٌ املكصٛرمل ميهٓ٘ َضاعا٠ سؿغ ايٛقـ , 

 

 ْاظض ٚقـ ؟ايشنٛص٠ ؽضط يف ٌٖ 

 .٫ٚ تؾرتط ايشنٛص٠ ٭ٕ عُض صضٞ اهلل عٓ٘ دعٌ ايٓعض يف ٚقؿ١ إىل ابٓت٘ سؿص١ ثِ ٱىل سٟ ايضأٟ َٔ أًٖٗا -

 

 ٌٖ ايعزاي١ ؽضط يف ْاظض ايٛقـ ؟

 ٖٚشا ؽضط عارؼ يؾضٚط اـُػ .

 ٘ أَهٔ اؾُع بني اؿكني ٫ٚ ايعزاي١ سٝح نإ دنعٌ ايٛاقـ ي٘ ٜٚطِ إىل ايؿاعل أَني ؿؿغ ايٛقـ ٚمل تظٍ ٜزٙ ٭ْ-

 .ؾإٕ نإ َٔ غريٙ أٟ غري ايٛاقـ نُٔ ٫ٚٙ سانِ أٚ ْاظض 

 .ؾ٬ بز ؾٝ٘ َٔ ايعزاي١ ٭ْٗا ١ٜ٫ٚ ع٢ً َاٍ ؾاؽرتط هلا ايعزاي١ ناي١ٜ٫ٛ ع٢ً َاٍ ٜتِٝ -

 

 َاسا يف ساي١ : عزّ اؽرتاط ايٛاقـ ْاظضا يًٛقـ ؟

 .نإ أٚ ؾاعكا صد٬ أٚ إَضأ٠ صؽٝزا أٚ قذٛصا عًٝ٘ ُٛقٛف عًٝ٘ َطًكا أ٣ عز٫ ؾإٕ مل ٜؾرتط ايٛاقـ ْاظضا ؾايٓعض يً-

 . ٜٓعض ع٢ً سصت٘ ناملًو املطًلسٝح نإ قصٛصا نأ٫ٚرٙ ٚأ٫ٚر أ٫ٚرٙ نٌ ٚاسز َِٓٗ 

إسا مل ٜعني ايٛاقـ ٚايضبط ٚحنُٖٛا  نايٛقـ ع٢ً ايؿكضا٤ أٚ املغادزٚإ٫ ؾًًشانِ أٚ ْا٥ب٘ ايٓعض إسا نإ ايٛقـ ع٢ً غري َعني -

 .ْاظضا عًٝ٘ ٭ْ٘ يٝػ ي٘ َايو َعني ٜٚتعًل ب٘ سل املٛدٛرٜٔ َٚٔ ٜأتٞ بعزِٖ ؾؿٛض ا٭َض ؾٝ٘ إىل اؿانِ 

 يعُّٛ ٫ٜٚت٘  َا ٫ ٜغٛؽ ؾعً٘ٚيهٔ ي٘ إٔ ٜعرتض عًٝ٘ إٕ ؾعٌ ا٭صشاب  أطًك٫ٚ٘ ْعض يًشانِ َع ْاظض خاص قاٍ يف ايؿضٚع -

 

 أسنض ٚظٝؿ١ ايٓاظض ؟

ٚٚظٝؿ١ ايٓاظض سؿغ ايٛقـ ٚعُاصت٘ ٚإدناصٙ ٚطصع٘ ٚاملداص١ُ ؾٝ٘ ٚؼصٌٝ صٜع٘ ٚا٫دتٗار يف تُٓٝت٘ ٚصضف ايضٜع يف دٗات٘ -

ٚسؿع٘ ٚسؿغ صٜع٘ ٚتٓؿٝش ؽضط ٚاقؿ٘ ٚطًب اؿغ ؾٝ٘  َٔ عُاص٠ ٚإص٬ح ٚإعطا٤ املغتشكني ٭ٕ ايٓاظض ٖٛ ايشٟ ًٜٞ ايٛقـ

 .َطًٛب ؽضعا ؾهإ سيو اىل ايٓاظض 

 

 َاسا يف ساي١: تأدري ايٓاظض ايٛقـ ؟

 .عكز ا٫داص٠  صحٚإ آدضٙ بأْكص َٔ ادض َجً٘ -

 .ايٓكص إٕ نإ املغتشل غريٙ ٭ْ٘ ٜتصضف يف َاٍ غريٙ ع٢ً ٚد٘ اؿط ؾطُٔ َا ْكص٘ بعكزٙ نايٛنٌٝ ٚضُٔ ايٓاظض -

 

 أسنض َا يًٓاظض يف ايٛقـ ؟

 .ا قاي٘ يف ايكٛاعز ٚيٛ مل ٜهٔ قتاد .مبعضٚف ْص عًٝ٘  ا٫نٌٚي٘ -

يف ٚظا٥ؿ٘ ٭ْ٘ َٔ َصاؿ٘ ؾٝٓصب إَاّ املغذز َٚ٪سْ٘ ٚق١ُٝ ٚحنِٖٛ ٚدنب إٔ ٜٛيٞ يف ايٛظا٥ـ ٚإَا١َ املغادز  ايتكضٜضٚي٘ -

 .ا٭سل ؽضعا 

 

 أسنض ملٔ ٜهٕٛ أسك١ٝ ايكٝاّ بٛظٝؿ١ َع١ٓٝ ؟

 .َٚٔ َضص يف ٚظٝؿ١ ع٢ً ٚؾل ايؾضع سضّ إخضاد٘ َٓٗا ب٬ َٛدب ؽضعٞ نتعطًٝ٘ ايكٝاّ بٗا قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ -

 .َٚٔ مل ٜكِ بٛظٝؿ١ غريٙ َٔ ي٘ اي١ٜ٫ٛ مبٔ ٜكّٛ بٗا إسا مل ٜتب اٯٍٚ ًٜٚتظّ بايٛادب -

 .َٚٔ ْظٍ عٔ ٚظٝؿ١ بٝزٙ ملٔ ٖٛ أٌٖ هلا صح ٚنإ أسل بٗا َٔ غريٙ -
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 ض َا ذنل يًؿكٗا٤ َٔ ايٛقـ ؟ َٚا ذنل هلِ َٔ بٝت املاٍ ؟أسن

َٚا ٜاخشٙ ايؿكٗا٤ َٔ ايٛقـ ؾهايضطم َٔ بٝت املاٍ ٫ نذعٌ ٫ٚ نأدضٙ يف أصح ا٫قٛاٍ ؾ٬ ٜٓكص ب٘ ا٭دض َع اٱخ٬ص قاٍ -

 .ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ 

 يو املاٍ املٛقٛف ع٢ً أعُاٍ ايرب ٚاملٛص٢ ب٘ أٚ املٓشٚصَٚا ٜ٪خش َٔ بٝت املاٍ ؾًٝػ عٛضا ٚأدضٙ بٌ صطم يٲعا١ْ ع٢ً ايطاع١ ٚنش-

 .ي٘ يٝػ نا٭دض٠ ٚاؾعٌ اْت٢ٗ 

 . ٫ ميٓع ممٔ أخش املؾضٚط يف ايٛقـ قاي٘ اؿاصثٞ بٚايكضٜٚٓبين عًٝ٘ إٔ ايكا٥ٌ باملٓع َٔ أخش ا٭دض٠ ع٢ً ْٛع -

 

 ـايٛق ساٍ املٛدٛرٕٚ رخٌ غريٙ ٚيز أٚ ٚيزٙ ع٢ً ٚقـ َٚٔ ؾصٌ

 ٚقـ ايٛاقـ ٚقـ ع٢ً ٚيزٙ أٚ غري ٚيزٙ رخٌ املٛدٛرٕٚ ساٍ ايٛقـ ؾكط أّ ٜؾٌُ اؿارثٕٛ أٜطا ؟أٌٖ إٕ 

ايًؿغ ٜؾًُِٗ ٭ٕ َٔ ايشنٛص ٚاٱْاخ ٭ٕ ؾكط ْص عًٝ٘. ٚيٛ مح٬  ـَٚٔ ٚقـ ع٢ً ٚيزٙ أٚ ٚيز غريٙ رخٌ املٛدٛرٕٚ ساٍ ايٛق-

بايغ١ٜٛ َٔ غري تؿطٌٝ ٭ْ٘ ؽضى بِٝٓٗ ٚنُا يٛ أقض هلِ بؾ٤ٞ ٚعٓ٘ ٜزخٌ ٚيز سزخ بعز ايٛقـ اختاصٙ ابٔ ابٞ اؾُٝع أ٫ٚرٙ 

 .َٛع٢ ٚأؾت٢ ب٘ ابٔ ايظاغْٛٞ ٖٚٛ ظاٖض ن٬ّ ايكاضٞ ٚابٔ عكٌٝ ٚدظّ ب٘ يف املبٗر ٚاملغتٛعب ٚاختاصٙ يف ا٫قٓاع 

٭ٕ نٌ َٛضع سنض اهلل ؾٝ٘ ايٛيز رخٌ  {ٜٛصٝهِ اهلل يف أ٫ٚرنِ  } ٚرخٌ ا٫ٚر ايشنٛص خاص١ ٭ِْٗ رخًٛا يف قٛي٘ تعاىل-

 .ٚيز ايبٓني ؾاملطًل َٔ ن٬ّ اٯرَٞ إسا خ٬ عٔ قض١ٜٓ ذنٌُ ع٢ً املطًل َٔ ن٬ّ اهلل تعاىل ٜٚؿغض مبا ؾغض ب٘ 

زٟ َٚٔ ٜٛيز يٞ رخٌ املٛدٛرٕٚ ٫ اؿارثٕٛ ٚع٢ً ٚيٜٛيز هلِ أٟ ٭٫ٚرٙ املٛدٛرٜٔ  ٚإٕ قاٍ ع٢ً ٚيزٟ أ٫ٚرٙ املٛدٛرٕٚ َٚٔ-

 .ٚاؿارثٕٛ تبعا يًُٛدٛرٜٔ 

 

 َا ايع١ً إٕ أٚقـ ٚاقـ ع٢ً عكب٘ أٚ ْغ١ً َٔ بعز أ٫ٚرٙ ايشنٛص ٚاٱْاخ , رخٌ أ٫ٚر ايشنٛص ؾكط رٕٚ اٱْاخ ؟

 }ٜزخًٛا ؾ٢ قٛي٘ تعاىل َٚٔ ٚقـ ع٢ً عكب١ أٚ ْغ١ً أٚ ٚيز ٚيزٙ أٚ سصٜت٘ رخٌ ايشنٛص ٚاٱْاخ ٫ ا٫ٚر اٱْاخ ٫ِْٗ مل -

 .{ٜٛصٝهِ اهلل يف أ٫ٚرنِ 

ٚقاٍ ايؾاعض % بْٓٛا بٓٛ أبٓا٥ٓا ٚبٓاتٓتا  {ارعِٖٛ ٯبا٥ِٗ  }ٚ٭ِْٗ إمنا ٜٓغبٕٛ إىل قب١ًٝ آبا٥ِٗ رٕٚ قب١ًٝ اَٗاتِٗ ٚقاٍ تعاىل -

 .% ٚبٖٓٛٔ أبٓا٤ ايضداٍ ا٭باعز % 

 

 شنٛص ٚأ٫ٚر اٱْاخ ؟َت٢ ذنل إٔ ٜٛقـ ايٛاقـ ع٢ً ْغ١ً عٛا٤ أ٫ٚر اي

إ٫ بكض١ٜٓ نكٛي٘ َٔ َات عٔ . ٚأَا قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٕ ابين ٖشا عٝز ٚحنٛٙ ؾُٔ خصا٥ص٘ اْتغاب أ٫ٚر ؾاط١ُ ايٝ٘ -

 .ٚيز ؾٓصٝب٘ يٛيزٙ ٚقٛي٘ ٚقؿت ع٢ً أ٫ٚرٟ ؾ٬ٕ ٚؾ١ْ٬ ثِ أ٫ٚرِٖ أٚ ع٢ً إٔ يٛيز ايشنض عُٗني ٚيٛيز ا٫ْج٢ عُٗا ٚحنٛٙ 

 

 ايؿضم بني إٔ ٜٛقـ ايٛاقـ ٚقؿ٘ ع٢ً بٓٝ٘ .. أٚ ٜٛقؿ٘ ع٢ً أ٫ٚرٙ ؟ َا

 {أصطؿ٢ ايبٓات ع٢ً ايبٓني  }خاص١ ٭ٕ ايًؿغ ايبٓني ٚضع يشيو سكٝك١ قاٍ تعاىل  ٛصاٚ بين ؾ٬ٕ ؾًًشن َٚٔ ٚقـ ع٢ً بٝٓ٘

إٕ ٚقـ ع٢ً بٓات٘ اختص بٗٔ ٚإٕ ناْٛا قب١ًٝ نبين ٖاؽِ ٚمتِٝ رخٌ  {طٜٔ يًٓاؼ سب ايؾٗٛات َٔ ايٓغا٤ ٚايبٓني  }ٚقاٍ 

ايٓذاص % ٜاسبشا قُز َٔ  قًٔ % حنٔ دٛاص َٔ بينْغا٩ِٖ ٭ٕ اعِ ايكب١ًٝ ٜؾٌُ سنضٖا ٚأْجاٖا ٚصٟٚ إٔ دٛاصٟ َٔ بين ايٓذاص 

 .ُا تكزّ رٕٚ أ٫ٚرٖٔ َٔ صداٍ غريِٖ ٭ِْٗ إمنا ٜٓتغبٕٛ ٯبا٥ِٗ نداص % 

 

 ٌٖ يًٛاقـ أختصاص بعض أ٫ٚرٙ رٕٚ ا٭خضٜٔ ع٢ً ٚقؿ٘ ؟

ٚعًِ يف  يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ىل ايتكاطع ٚإٕ ٜؿطٌ بعض أ٫ٚرٙ ع٢ً بعض يػري عبب ؽضعٞ ٫ْ٘ ٜ٪رٟ ٜٚهضٙ ٖٓا أٟ يف ايٛقـ أ-

 . اتكٛا هلل ٚاعزيٛا بني أ٫ٚرنِ قاٍ ؾضدع أبٞ يف تًو ايصزق١ صٚاٙ َغًِسزٜح ايٓعُإ ابٔ بؾري 

 

 ؟ أسنض نٝؿ١ٝ تكغِٝ ايٛقـ

ٚايغ١ٓ إ ٜظار سنض ع٢ً أْج٢ ٚاختاص املٛؾل ٚتبع٘ يف ايؾضح ٚاملبزع ٚغريٙ يًشنض َجٌ سغ ا٫ْجٝني ع٢ً سغب قغ١ُ اهلل يف -

 .املرياخ نايعط١ٝ ٚايشنض يف َع١ٓ اؿاد١ غايبا بٛدٛب سكٛم ترتتب عًٝ٘ غ٬ف ا٫ْج٢ 
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 .أٚ ؾطً٘  ؾإٕ نإ يبعطِٗ عٝاٍ أٚ ب٘ ساد١ أٚ عادظ عٔ ايتهغب ؾدص٘ بايٛقـ-

 .أٚ خص املؾتػًني بايعًِ اٚ خص سا ايزٜٔ ٚايص٬ح ؾ٬ بأؼ بشيو ْص عًٝ٘ ٭ْ٘ يػضض َكصٛر ؽضعا -

 

 عًٝ٘ ايزاٍ ايؿعٌ اٚ ايكٍٛ مبذضر ٫طّ عكز ٚايٛقـ ؾصٌ

 ٌٖ ٜؿغذ عكز ايٛقـ بإقاي١ ؟

 .ايعتل  ٫ٚ ٜؿغذ بإقاي١ ٫ٚ غريٖا ٭ْ٘ عكز ٜكتطٞ ايتأبٝز عٛا٤ سهِ ب٘ سانِ أٚ أؽب٘

 

ٜٴباع ؟ ٜٴٖٛب أٜٚٴضٖٔ أٜٚٴٛصخ أٚ   ٌٖ ايٛقـ 

٫ٚ ٜٖٛب ٫ٚ ٜضٖٔ ٫ٚ ٜٛصخ ٫ٚ ٜباع يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ ٜباع أصًٗا ٫ٚ تٖٛب ٫ٚ تٛصخ قاٍ ايرتَشٟ ايعٌُ ع٢ً ٖشا -

 .اؿزٜح عٓز أٌٖ ايعًِ ٚإمجاع ايصشاب١ ع٢ً سيو ؾٝشضّ بٝع٘ ٫ٚ ٜصح 

 

ٜٴصبح ايٛقـ طًكّا   ؟أٚ تٴػري صٛصتَ٘ت٢ 

 .إ٫ إٔ تتعطٌ َٓاؾع٘ غضاب أٚ غريٙ ندؾب تؾعح ٚخٝـ عكٛط٘ -

ٚمل ٜٛدز َا ٜعُض ب٘ ؾٝباع ٜٚصضف مثٓ٘ يف َجً٘ أٚ بعض َجً٘ ْص عًٝ٘ أمحز قاٍ إسا نإ يف املغذز خؾبات هلا ق١ُٝ داط -

إٔ املغادز ٫ تباع ٚصٟٚ عٓ٘ ٚإسا نإ َٛضع٘ قشصا قاٍ أبٛ بهض يًصٛص بٝعٗا ٚصضف مثٓٗا عًٝ٘ ٚقاٍ ذنٍٛ املغذز خٛؾا َٔ ا

قاٍ ٚبايكٍٛ ا٫ٍٚ أقٍٛ ٱمجاعِٗ ع٢ً دٛاط بٝع ايؿضؼ اؿبٝػ إسا مل ٜصًح يًػظٚ ؾإٕ مل ٜبًؼ مثٔ ايؿضؼ أعني  إمنا تٓكٌ آيتٗا

 .ايػضض ٖٚٛ ا٫ْتؿاع ع٢ً ايزٚاّ يف عني أخض٣  ب٘ يف ؾضؼ سبٝػ ْص عًٝ٘ ٭ٕ ايٛقـ َ٪بز ؾإسا مل ٜهٔ تأبٝزٙ بٝعٓ٘ اعتبكٝٓا

 

 َا املكصٛر بكاعز٠ : اتصاٍ ا٫أبزاٍ دنضٟ فض٣ ا٭عٝإ ؟

ٚمجٛرْا ع٢ً ايعني َع تعطًٗا تطٝٝع يًػضض نشبح اهلزٟ إسا اعطب يف َٛضع٘ َع  بزاٍ دنضٟ فض٣ ا٭عٝإٚاتصاٍ ا٭-

اختصاص٘ مبٛضع آخض ؾًُا تعشص ؼصٌٝ ايػضض بايه١ًٝ اعتٛؾ٢ َٓ٘ َا أَهٔ قاي٘ ابٔ عكٌٝ ٚغريٙ ٚقٛي٘ ؾٝباع أٟ ٚدٛبا 

 .نُا َاٍ إيٝ٘ يف ايؿضٚع ْٚكٌ َعٓاٙ ايكاضٞ ٚأصشاب٘ ٚاملٛؾل ٚايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ 

ٚمبذضر ؽضا٤ ايبزٍ ٜصري ٚقؿا نبزٍ أضش١ٝ ٚبزٍ صٖٔ أتًـ ٭ْ٘ نايٛنٌٝ يف ايؾضا٤ ٚؽضا٤ ايٛنٌٝ ٜكع ملٛنً٘ ٚا٫ستٝاط -

 .ٚقؿ٘ ي٬٦ ٜٓكط٘ بعز سيو َٔ ٫ ٜض٣ ٚقؿ٘ مبذضر ايؾضا٤ 

 

 َاسا يف ساي١ إٔ املغذز ضام ع٢ً أًٖ٘ ؟ أٚ تعشص ْؿع ايٛقـ ؟

 ٚمل متهٔ تٛععت٘ يف َٛضع٘ .ً٘ ْص عًٝ٘ ٚيف املػين ٚنشا سهِ املغذز يٛ ضام ع٢ً أٖ-

ٚدنٛطْكٌ آيت٘ ٚسذاصت٘ ملغذز نإ سيو ميٓع ايص٠٬ ؾٝ٘ ؾٝباع  ت قًت٘ اٚ اعتكزص َٛضع٘ ملا تكزّ قاٍ ايكاضٞ ٜعين اسااٚ خضب

املاٍ ايشٟ ؾ٢ ايهٛؾ١ ْكب إٔ إٔ عُض صض٢ اهلل عٓ٘ نتب إىل ععز ملا بًػ٘ إٔ بٝت يٝٗا ٚسيو أٚىل َٔ بٝع٘ ملا صٟٚ آخض استاز ا

أْكٌ املغذز ايشٟ بايتُاصٜٔ ٚادعٌ بٝت املاٍ يف قب١ً املغذز ؾإْ٘ ئ ٜظاٍ ؾ٢ املغذز َصٌ ٚنإ ٖشا مبؾٗز َٔ ايصشاب١ ٚمل 

 . ٜعٗض خ٬ؾ٘ ؾهإ ناٱمجاع

 .ؿهِ ٭ْ٘ ْؿع ٚدنٛط ْكض َٓاص٠ املغذز ٚدعًٗا يف سا٥ط٘ يتشصٝٓ٘ َٔ حنٛ ن٬ب ْص عًٝ٘ يف صٚا١ٜ قُز بٔ ا-

 .َٚٔ ٚقـ ع٢ً ثػض ؾأختٌ صضف يف ثػض َجً٘ قاي٘ يف ايتٓكٝح 

ؾإسا تعشص ايصضف ؾٝٗا صضف يف َجًٗا ؼص٬ٝ يػضض ايٛاقـ سغب ا٫َهإ ْٚص  ٚع٢ً قٝاع٘ َغذز ٚصباط ٚحنُٖٛا نغكا١ٜ-

أمحز يف صٚا١ٜ سضب ؾُٝٔ ٚقـ ع٢ً قٓطض٠ ؾاحنضف املا٤ ٜضصز يعً٘ ٜضدع أٟ املا٤ إىل ايكٓطض٠ ؾٝصضف عًٝٗا َا ٚقـ عًٝٗا قاٍ 

 .اْٝت ٚاؿهٛص٠ املؾٗٛص٠ اْت٢ٗ يف ا٫ختٝاصات ٚدٛط مجٗٛص ايعًُا٤ تػٝري صٛص٠ ايٛقـ يًُصًش١ نذعٌ ايزٚص سٛ

قاٍ ابٔ قٓزؼ ٜضٜز بشيو إٔ نجريا َٔ ا٭ٚقاف نإ بغاتني ؾأسهضٖٚا ٚدعًت بٝٛتا ٚسٛاْٝت ٚمل ٜٓهض سيو ايعًُا٤ ا٫عٝإ 

 .اْت٢ٗ 

 

 أسنض نٝؿ١ٝ صضف َا ؾطٌ َٔ ساد١ املٛقٛف عًٝ٘ ؟

ٚأْكاص ٚآي١ دزٜز٠ دنٛط صضؾ٘ يف َجً٘ ٭ْ٘ اْتؿاع ب٘ يف  َٚا ؾطٌ َٔ ساد١ املٛقٛف عًٝ٘ َغذزا نإ أٚ غريٙ َٔ سصض ٚطٜت

دٓػ َا ٚقـ ي٘ ٚدنٛط صضؾ٘ اىل ؾكري ْص عًٝ٘ ٚاستر بإٔ ؽٝب١ بٔ عجُإ اؿذيب نإ ٜتصزم غًكإ ايهعب١ ٚص٣ٚ اـ٬ٍ 

 .بإعٓارٙ إٔ عا٥ؾ١ أَضت٘ بشيو ٚ٭ْ٘ َاٍ اهلل ٚمل ٜبل ي٘ َصضف ؾصضف إىل املغانني 
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 ب٦ض ٚغضؼ ؽذض باملغادز ؟َا سهِ سؿض 

ٚذنضّ سؿض ايب٦ض ٚغضؼ ايؾذض باملغادز ٭ٕ ايبكع١ َغتشك١ يًص٠٬ ؾتعطًٝٗا عزٚإ ؾإٕ ؾعٌ طُت ايب٦ض ٚقًعت ايؾذض ْص -

 .عًٝ٘ قاٍ غضعت بػري سل ظامل غضؼ ؾُٝا ٫ ميًو 

ٜتٛد٘ دٛاط سؿض ب٦ض إٕ نإ ؾٝ٘ َصًش١ سٝح مل ٜهٔ ؾٝ٘ َصًش١ قاٍ يف ا٫قٓاع ٚا أٟ ؼضِٜ سؿض ايب٦ض يف املغذز ٚيعٌ ٖش-

 . ٚمل ذنصٌ ب٘ ضٝل قاٍ يف ايضعا١ٜ مل ٜهضٙ أمحز سؿضٖا ؾٝ٘

 

 اهلب١ باب 

 َا املكصٛر باهلب١ ؟ َٚا سهُٗا ؟

 .ٖٚٞ ايتربع باملاٍ يف ساٍ اؿٝا٠ خضز ايٛص١ٝ -

ٖٚٞ َغتشب١ يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تٗارٚا ؼابٛا ٖٚٞ أؾطٌ َٔ ايٛص١ٝ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ ع٦ٌ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ -

أٟ ايصزق١ أؾطٌ قاٍ إٔ تصزم ٚأْت صشٝح ؽشٝح تأٌَ ايػ٢ٓ ٚؽؾ٢ ايؿكض ٫ٚ متٌٗ ست٢ إسا بًػت اؿًكّٛ قًت يؿ٬ٕ نشا 

 .ٚيؿ٬ٕ نشا صٚاٙ َغًِ مبعٓاٙ 

 

 مبا تٓعكز اهلب١ ؟

 .َٓعكز٠ بهٌ قٍٛ ٜزٍ ع٢ً اهلب١ بإٔ ٜكٍٛ ٖٚبتو أٚ أٖزٜتو أٚ أعطٝتو ٚحنٛٙ -

أٚ ؾعٌ ٜزٍ عًٝٗا ٭ْ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜٗز٣ ٜٚٗز٣ إيٝ٘ ٜٚعطٞ ٜٚعط٢ ٜٚؿضم ايصزقات ٜٚأَض ععات٘ بأخشٖا -

ٍٛ ٚيٛ نإ ؽضطا يٓكٌ عِٓٗ ْك٬ َتٛاتضا أٚ َؾٗٛصا ٚ٭ٕ ٚتؿضٜكٗا ٚنإ أصشاب٘ ٜؿعًٕٛ سيو ٚمل ٜٓكٌ عِٓٗ إدناب ٫ٚ قب

 .ر٫ي١ ايضض٢ بٓكٌ املًو تكّٛ َكاّ اٱدناب ٚايكبٍٛ 

 

 أسنض ؽضٚط اهلب١ ايجُا١ْٝ ؟

 ٚؽضٚطٗا مثا١ْٝ

 .ايتصضف ٖٚٛ املًهـ ايضؽٝز  دا٥ظنْٛٗا َٔ -1

 .غري ٖاطٍ ؾ٬ تصح َٔ َهضٙ ٫ٚ ٖاطٍ  كتاصانْٛ٘ -2

اختاصٙ ايكاضٞ ٚقزَ٘ يف ايؿضٚع ٭ْ٘ عكز ٜكصز ب٘ متًٝو ايعني أؽب٘ ايبٝع قاٍ يف ايهايف ٚػٛط ٖب١  ٜصح بٝع٘ املٖٛٛبنٕٛ -3

 .ايهًب َٚا دنٛط ا٫ْتؿاع ب٘ َٔ ايٓذاعات ٭ْ٘ تربع ؾذاط يف سيو نايٛص١ٝ ٫ٚ ػٛط يف فٍٗٛ ٫ٚ َعذٛط عٔ تغًُٝ٘ 

 .متًٝه٘ تعًٝل ع٢ً خضٚد٘ سٝا ٚاهلب١ ٫ تكبٌ ايتعًٝل  ؾ٬ تصح ؿٌُ ٭ٕ ٜصح متًٝه٘ املٖٛٛب ي٘نٕٛ -4

 .قبٌ تؾاغًُٗا مبا ٜكطع ايبٝع عضؾا ع٢ً َا تكزّ تؿصًٝ٘ بكٍٛ اٚ ؾعٌ ٜزٍ عًٝ٘ ملا تكزّ  ٜكبٌ َا ٖٚب ي٘نْٛ٘ -5

ٗا ع٢ً ؽضط نايبٝع ؾ٬ تصح َعًك١ نإسا قزّ طٜز ؾٗشا يعُضٚ ٭ْٗا متًٝو ملعني يف اؿٝا٠ ؾًِ دنظ تعًٝك اهلب١ َٓذظ٠نٕٛ -6

إ٫ تعًٝكٗا مبٛدب ايٛاٖب ؾٝصح ٚتهٕٛ ٚص١ٝ ٚأَا قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٭ّ ع١ًُ إْٞ قز أٖزٜت إىل ايٓذاؽٞ س١ً ٚأٚاقٞ 

 . َغو ٚ ٫ أص٣ ايٓذاؽٞ إ٫ قز َات ٫ٚ أص٣ ٖزٜيت إ٫ َضرٚر٠ عًٞ ؾإٕ صرت ؾٗٞ يو اؿزٜح صٚاٙ أمحز ؾٛعز ٫ ٖب١

 .ؽٗضا أٚ ع١ٓ ٭ْ٘ تعًٝل ٫ْتٗا٤ اهلب١ ؾ٬ تصح َع٘ نايبٝع  نٖٛبتو ١غري َ٪قتنْٛٗا -7

يظَت ٚيػ٢ ايتٛقٝت يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٘ دعًتٗا يو عُضى أٚ سٝاتو أٚ عُض٣ يهٔ يٛ ٚقتت بعُض أسزُٖا نكٛي

صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚيف يؿغ أَغهٛا عًٝهِ أَٛايهِ ٫ٚ تؿغزٖٚا ؾإْ٘ َٔ أعُض عُضٟ ؾٗٞ يًشٟ أعُضٖا سٝا َٚٝتا ٚيعكب١ 

قط٢ صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بايعُض٣ ملٔ ٖٚبت ي٘ َتؿل عًٝ٘ ٚعٔ دابض ٚإٔ صد٬ َٔ ا٫ْصاص أعط٢ أَ٘ سزٜك١ َٔ خنٌ 

ٙ ِٗ َرياثا صٚاسٝاتٗا ؾُاتت ؾذا٤ إخٛت٘ ؾكايٛا حنٔ ؾٝ٘ ؽضع عٛا٤ قاٍ ؾأب٢ ؾاختصُٛا إىل ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكغُٗا بٝٓ

ٚايضقيب إٔ ٜكٍٛ إٕ َت قبًٞ عارت إيٞ ٚإٕ َت قبًو ؾٗٞ يو قاٍ فاٖز ٖٞ إٔ ٜكٍٛ ٖٞ يٰخض َين َٚٓو َٛتا مسٝت صقب٢ أمحز 

 ٭ٕ ن٬ َُٓٗا ٜضقب َٛت صاسب٘ ؾؿٝٗا صٚاٜتإ إسزاُٖا ٖٞ ٫ط١َ ٫ تعٛر اىل ا٭ٍٚ يعُّٛ ا٫خباص ٚيكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

ؾُٔ أعُض ؽ٦ٝا اٚ اصقب٘ ؾٗٛ ي٘ سٝات٘ ٚممات٘ صٚاٙ أمحز َٚغًِ يف سزٜح دابض َضؾٛعا ايعُض٣ دا٥ظ٠ ٫ًٖٗا ٫ تعُضٚا ٫ٚ تضقبٛا 

ٚايضقب٢ دا٥ظ٠ ٫ًٖٗا صٚاٙ اـُغ١ ٖٚٛ قٍٛ دابض بٔ عبز اهلل ٚابٔ عُض ٚابٔ عباؼ َٚعا١ٜٚ ٚطٜز بٔ ثابت ٚقط٢ بٗا طاصم 

٬َى املغتكض٠ نًٗا َكزص٠ عٝا٠ املايو ٚتٓتكٌ اىل ايٛصث١ ؾًِ ٜهٔ تكزٜضٙ باملز١ٜٓ بأَض عبز املًو قاي٘ يف ايؾضح ٚ٭ٕ ا٭

عٝات٘ َٓاؾٝا ؿهِ ا٬َ٫ى ٚٯْ٘ ؽضط صدٛعٗا ع٢ً غري املٖٛٛب ي٘ ٖٚٛ ٚاصث٘ بعز َا طاٍ ًَو املٖٛٛب ي٘ ؾًِ ٜ٪ثض نُا يٛ 

ي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ امل٪َٕٓٛ عٓز ؽضٚطِٗ ٚع٦ٌ ٜٓايف َكتطاٙ ٚعٓ٘ تضدع اىل املعُض ٚاملضقب يكٛ بعز يظّٚ ايعكز ؽضطاؽضط 
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 . ايكاعِ عٓٗا ؾكاٍ َا أرصنت ايٓاؼ اىل ع٢ً ؽضٚطِٗ يف اَٛاهلِ

َٚا أعطٛا ٚقاٍ دابض إمنا ايعُض٣ ايش٣ أداط صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ٜكٍٛ ٖٞ يو ٚيعكبو ؾأَا إسا قاٍ ٖٞ يو َا عؾت -

٘ ٚأدٝب عٓ٘ بأْ٘ َٔ قٍٛ دابض ْؿغ٘ ؾ٬ ٜعاصض َا ص٣ٚ عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقٍٛ ؾإْٗا تضدع إىل صاسبٗا َتؿل عًٝ

 .ايكاعِ ٫ ٜكبٌ يف َكاب١ً َٔ مسٝٓا َٔ ايصشاب١ ٚايتابعني ؾهٝـ يف كايؿ١ عٝز املضعًني ؾاي٘ يف ايؾضح 

ؾ٬ ؾبٝع ٜجبت ؾٝٗا اـٝاص ٚايؾؿع١ ٚضُإ ايعٗز٠ ٚعٓ٘ ٜػًب ؾٝٗا سهِ اهلب١  َعًّٛ بعٛضؾإٕ ناْت  بػري عٛضٚنْٛٗا -8

املدتص١ ب٘ تكٍٛ عُض َٔ ٖٚب ٖب١ أصار بٗا ايجٛاب ؾٗٛ ع٢ً ٖبت٘ ٜضدع ؾٝٗا إسا مل ٜضض َٓٗا صٚاٙ َايو  تجبت ؾٝٗا أسهاّ ايبٝع

 .يف املٛطأ ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا 

يًٛاٖب ايضدٛع  َامل ٜعٛض عٓٗا. َٚع٢ٓ اؿزٜح إٔأٟ : )ا صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚايزاصقطين ٚايبٝٗكٞ ايٛاٖب أسل بٗبت٘ َامل ٜجبت َٓٗٚ-

ٚقاٍ أمحز إسا ٖٚب ع٢ً ٚد٘ اٱثاب١ ؾ٬ (يف ٖبت٘, ٚأْ٘ إسا صدع تضر عًٝ٘ ٖبت٘ َامل ٜعٛض عٓٗا, ٖٚٛ َشٖب أبٞ سٓٝؿ١. اْت٢ٗ

 .دنٛط ي٘ إ٫ إٔ ٜجٝب٘ َٓٗا 

 

 َاسا يف ساي١ إٔ اهلب١ ناْت بعٛض فٍٗٛ ؟

 .ٚبعٛض فٍٗٛ ؾباطً٘ نايبٝع بجُٔ فٍٗٛ ؾرتر بظٜارتٗا املتص١ً ٚاملٓؿص١ً 

 

 َاسا يف ساي١ تًـ اهلب١ ؟

ببزهلا ٚعٓ٘ تصح ٜٚعطٝ٘ َا ٜضضٝ٘ أٚ ٜضرٖا ٚذنتٌُ إٔ ٜعطٝ٘ قُٝتٗا ؾإٕ مل ٜؿعٌ ؾًًٛاٖب ايضدٛع ملا ص٣ٚ  ٚإٕ تًؿت ضُٓٗا

 .عٔ عُض قاي٘ ؾ٢ ايهاؾ٢ 

 

ٝٴٗز٣ ي٘ أنجض ؟  َاسا يف ساي١ َٔ اٖز٣ ي

٫ٚ متٓٔ  }َٚٔ اٖز٣ يٝٗز٣ ي٘ أنجض ؾ٬ بأؼ ؿزٜح املغتعشص ٜجاب َٔ ٖب١ يػري ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يكٛي٘ تعاىل 

 .ٚملا ؾٝ٘ َٔ اؿضص ٚاملط١ٓ  {تغتهجض 

 

 َا سهِ صر اهلب١ ؟

 .ٜٚهضٙ صر اهلب١ ٚإٕ قًت ؿزٜح ابٔ َغعٛر َضؾٛعا ٫تضرٚا اهلز١ٜ صٚاٙ امحز -

ؾإٕ مل ػزٚا َا تهاؾ٦ٛٙ ؾارعٛا ي٘ ست٢ تضٚا أْهِ قز  , يف٤ اٚ ٜزعٛ ؿزٜح َٔ صٓع إيٝهِ َعضٚؾا ؾهاؾ٦ٛٙبٌ ايغ١ٓ إ ٜها

 قاٍ: تضى املهاؾآت َٔ ايتطؿٝـ, ٚقاي٘ َكاتٌ. ناؾأمتٛٙ" صٚاٙ أمحز ٚغريٙ. ٚسه٢ أمحز يف صٚا١ٜ َج٢ٓ عٔ ٖٚب

 "ٚإٕ عًِ أْ٘ أٖز٣ سٝا٤ ٚدب ايضر" قاي٘ ابٔ اؾٛطٟ. قاٍ يف اٯراب: ٖٚٛ قٍٛ سغٔ, ٭ٕ املكاصز يف ايعكٛر عٓزْا َعترب٠.

 
 بايعكز اهلب١ ٚمتًو ؾصٌ

 و يًٗب١ ؟ايؿضم بني اٱيظاّ ٚايتًَُُا 

أٚ مل تكبض ؾٝصح تصضف ؾٗٞ دا٥ظ٠ قبطت  َع١ًَٛملا صٟٚ عٔ عًٞ ٚابٔ َغعٛر أُْٗا قا٫: اهلب١ إسا ناْت  ٚمتًو اهلب١ بايعكز-

 املٖٛٛب ي٘ ؾٝٗا قبٌ ايكبض ع٢ً املشٖب. ْص عًٝ٘. ٚايُٓا٤ يًُتٗب. قاي٘ يف اٱْصاف.

 ٫ ػٛط إ٫صٚطٟ: اتؿل أبٛ بهض ٚعُض ٚعجُإ ٚعًٞ إٔ اهلب١ ٛبؾضط إٔ ٜهٕٛ ايكبض بأسٕ ايٛاٖب" قاٍ امل "ٚتًظّ بايكبض-

عؾضٜٔ ٚعكّا, ٚيٛ نٓت دزرتٝ٘ ٚاستظتٝ٘ نإ  ٜا ب١ٝٓ إْٞ نٓت حنًتو دار. ٚقاٍ ايصزٜل ملا سطضت٘ ايٛؾا٠ يعا٥ؾ١: َكبٛض١

 يو, ٚإمنا ٖٛ ايّٝٛ َاٍ ايٛاصخ ؾاقتغُٛٙ ع٢ً نتاب اهلل تعاىل صٚاٙ َايو يف املٛطأ.

 

 ذنزخ يف ساي١ َٛت املتٗب قبٌ قبض اهلب١ ؟َاسا 

ٚتبطٌ مبٛت َتٗب قبٌ قبطٗا, يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٭ّ ع١ًُ: "إْٞ قز أٖزٜت إىل ايٓذاؽٞ س١ًّ ٚأٚاقٞ َغو, ٫ٚ أص٣ 

ايٓذاؽٞ إ٫ قز َات, ٫ٚ أص٣ ٖزٜيت إ٫ َضرٚر٠ّ عًٞ, ؾإٕ صرت ؾٗٞ يو" . قايت: ؾهإ َا قاٍ صعٍٛ اهلل, ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 زٜت٘, ؾأعط٢ نٌ اَضأ٠ َٔ ْغا٥٘ أٚق١ٝ َٔ َغو, ٚأعط٢ أّ ع١ًُ بك١ٝ املغو ٚاؿ١ً صٚاٙ أمحز.ٚصرت عًٝ٘ ٖ

 

 اهلب١ ؟ ضذنصٌ قبمب 
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"ؾكبض َا ٖٚب بهٌٝ أٚ ٚطٕ أٚ عز أٚ سصع بشيو, ٚقبض ايصرب٠, َٚا ٜٓكٌ بايٓكٌ, ٚقبض َا ٜتٓاٍٚ بايتٓاٍٚ, ٚقبض غري سيو 

 بايتد١ًٝ" نكبض َبٝع.

 

 ؽضط قبٍٛ ٚقبض ايٛيٞ هلب١ صػري اٚ فٕٓٛ ؟َا 

ٛ أب, أٚ ٚصٝ٘, أٚ اؿانِ, أٚ أَٝٓ٘ نايبٝع ٚايؾضا٤. قاٍ أمحز: ٫ أعضف يٮّ قبطّا. ٫ٚ "ٜٚكبٌ ٜٚكبض يصػري ٚفٕٓٛ ٚيُٝٗا" ٖٚ

ذنتاح أب ٖٚب َٛيٝ٘ إىل تٛنٌٝ, ٫ْتؿا٤ ايت١ُٗ قاٍ ابٔ املٓشص: أمجع نٌ َٔ حنؿغ عٓ٘ إٔ ايضدٌ إسا ٖٚب يٛيزٙ ايطؿٌ راصّا 

ٗا تا١َ, ٚإٔ اٱؽٗار ؾٝٗا ٜػين عٔ ايكبض. ٚصشح يف املػين: إٔ ا٭ب بعٝٓٗا, أٚ عبزّا بعٝٓ٘, ٚقبض ي٘ َٔ ْؿغ٘, ٚأؽٗز عًٝ٘: أْ

 ٚغريٙ يف ٖشا عٛا٤ ٫ْتؿا٤ ايتُٗ٘ ٖٓا غ٬ف ايبٝع.

 

 تج٢ٓ َٓٗا ؟غٜٜصح إٔ تهٕٛ اهلب١ ٌٖ 

 "ٜٚصح إٔ ٜٗب ؽ٦ّٝا ٜٚغتجين ْؿع٘ َز٠ َع١ًَٛ" حنٛ ؽٗض ٚع١ٓ نايبٝع.

 "ٚإٔ ٜٗب سا٬َّ, ٜٚغتجين محًٗا" نايعتل.

 

 يف ساي١ إٔ ٜؾرتط ايٛاٖب ؽضط صدٛعٗا ؟َاسا 

 , ؾتصح ٖٞ َع ؾغار ايؾضط, نايبٝع بؾضط إٔ ٫ رنغض.ؽضط ٜٓاؾٝٗا"ٚإٕ ٖٚب٘ ٚؽضط ايضدٛع َت٢ ؽا٤ يظَت ٚيػ٢ ايؾضط" ٭ْ٘ 

 

 ضأٙ َٓ٘ ؟بيف ساي١ ٖٚب ايزٜٔ يًُزٜٔ أٚ أَاسا 

 "ٚإٕ ٖٚب رٜٓ٘ ملزٜٓ٘, ّأٚ أبضأٙ َٓ٘, أٚ تضن٘ ي٘ صح, ٚيظّ مبذضرٙ, ٚيٛ قبٌ سًٛي٘" ٭ٕ تأدًٝ٘ ٫ ميٓع ثبٛت٘ يف ايش١َ.

 ُا أٚ ٭سزُٖا, يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يًضدًني: "اقتغُا ٚتٛخٝا اؿل, ٚاعتُٗا, ثِ ؼا٫" ."ٚتصح ايربا٠٤ ٚيٛ ف٫ّٛٗ" هل

 "٫ٚ تصح ٖب١ ايزٜٔ يػري َٔ ٖٛ عًٝ٘" ٭ْ٘ غري َكزٚص ع٢ً تغًُٝ٘ "إ٫ إٕ نإ ضآَّا" ؾإْٗا تصح يتعًك٘ يف سَت٘.

 
 إقباضٗا قبٌ ٖبت٘ يف ٜضدع إٔ ٚاٖب ٚيهٌ ؾصٌ

 ٚنٝـ ٜهٕٛ سيو ؟ يًٛاٖب إٔ ٜضدع يف ٖبت٘ قبٌ قبطٗا ؟ٌ ٖ

يهضا١ٖ خضٚدّا َٔ خ٬ف َٔ قاٍ: تًظّ بايعكز, ؿزٜح "ايعا٥ز يف يبكا٤ ًَه٘ َع ا ٚيهٌ ٚاٖب إٔ ٜضدع يف ٖبت٘ قبٌ إقباضٗا

 ٖبت٘ نايعا٥ز ٜعٛر يف ق٦ٝ٘" َتؿل عًٝ٘. ٚ٭ْ٘ ٜض٣ٚ عٔ عًٞ, ٚابٔ َغعٛر.

ٛ "٫ٚ ٜصح ايضدٛع إ٫ بايكٍٛ" حنٛ صدعت يف ٖبيت أٚ إصػعتٗا, أٚ صررتٗا, ٭ٕ املًو ثابت يًُٖٛٛب ي٘ ٜكّٝٓا, ؾ٬ ٜظٍٚ إ٫ بٝكني, ٖٚ

 صضٜح ايضدٛع.

 

 سهِ صدٛع ايٛاٖب عٔ ٖبت٘ بعز قبطٗا ؟َا 

"ٚبعز إقباضٗا ذنضّ ٫ٚ ٜصح" ؿزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعّا: "ايعا٥ز يف ٖبت٘ نايهًب ٜك٤ٞ ايك٤ٞ, ثِ ٜعٛر يف ق٦ٝ٘" َتؿل عًٝ٘. 

 قاٍ أمحز يف صٚا١ٜ: قاٍ قتار٠: ٫ٚ أعًِ ايك٤ٞ إ٫ سضاَّا.

 

 َٚا ؽضٚط سيو ؟ يًٛايز ايٛاٖب ايضدٛع عٔ ٖبت٘ ٭سز أ٫ٚرٙ ؟ٌٖ 

ي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "٫ ذنٌ يًضدٌ إٔ ٜعطٞ ايعط١ٝ "َا مل ٜهٔ أبّا ؾإٕ ي٘ إٔ ٜضدع" ؾُٝا ٖٚب٘ يٛيزٙ, قصز ايتغ١ٜٛ أٚ ٫, يكٛ

 ؾريدع ؾٝٗا إ٫ ايٛايز ؾُٝا ٜعطٞ ٚيزٙ" صٚاٙ اـُغ١, ٚصشش٘ ايرتَشٟ.

 " بؾضٚط أصبع١":

 َٔ ايضدٛع" ؾإٕ أعكط٘ عكط.٫ ٜغكط سك٘  إٔ -1"

 ٓؿص١ً ؾٗٞ ي٬بٔ, ٫ٚ متٓع ايضدٛع." نايغُٔ ٚايتعًِ ؾإٕ طارت ؾ٬ صدٛع. ٚأَا ايظٜار٠ امل٫ تظٜز طٜار٠ َتص١ًإٔ  -2"

 " ٭ٕ ايضدٛع ؾٝٗا بعز خضٚدٗا عٔ ًَه٘ إبطاٍ ملًو غريٙ.باق١ّٝ يف ًَه٘إٔ تهٕٛ  -3"

 " ايٛيز ؾإٕ صٖٓٗا أٚ سذض عًٝ٘ يؿًػ عكط ايضدٛع, ملا ؾٝ٘ َٔ إعكاط سل املضتٗٔ ٚايػضَا٤.إٔ ٫ ٜضٖٓٗا -4"

 

 ذنل يٮب إٔ ميتًو َٔ َاٍ ٚيزٙ ؟ َٚا ؽضٚط سيو ؟ٌٖ 
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يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "أْت َٚايو ٭بٝو" صٚاٙ ععٝز ٚابٔ َاد٘, ٚصٚاٙ ايطرباْٞ يف "ٚيٮب اؿض إٔ ٜتًُو َٔ َاٍ ٚيزٙ َا ؽا٤" 

 َعذُ٘ َط٫ّٛ ٚعٔ عا٥ؾ١ َضؾٛعّا: "إٕ أطٝب َا أنًتِ َٔ نغبهِ, ٚإٕ أ٫ٚرنِ َٔ نغبهِ" صٚاٙ ععٝز ٚايرتَشٟ ٚسغٓ٘.

 "بؾضٚط مخغ١:"

 ا تعًكت ب٘ سادت٘.إٔ ٫ ٜطضٙ" ؿزٜح "٫ ضضص ٫ٚ ضضاص" ٚ٭ْ٘ أسل مب -1"

 إٔ ٫ ٜهٕٛ يف َضض َٛت أسزُٖا" املدٛف ؾ٬ ٜصح ؾٝ٘, ٫ْعكار عبب اٱصخ. -2"

إٔ ٫ ٜعطٝ٘ يٛيز آخض" ْص عًٝ٘, ٭ْ٘ ممٓٛع َٔ ايتدصٝص َٔ َاٍ ْؿغ٘ ؾٮٕ ميٓع َٔ ؽصٝص٘ مبا أخشٙ َٔ َاٍ ٚيزٙ  -3"

 اٯخض أٚىل.

 ١" ٭ٕ ايكبض ٜهٕٛ يًتًُو ٚغريٙ ؾاعترب َا ٜعني ٚدٗ٘.إٔ ٜهٕٛ ايتًُو بايكبض َع ايكٍٛ أٚ ايٓٝ -4"

, ٫ٚ إٔ ٜرب٨ ْؿغ٘" نإبضا٥٘ غضمي٘, ٭ٕ ؾ٬ ٜصح إٔ ٜتًُو َا يف سَت٘ َٔ رٜٔ ٚيزٙإٔ ٜهٕٛ َا متًه٘ عّٝٓا َٛدٛر٠,  -5"

 ايٛيز ٫ ميًه٘ إ٫ بكبط٘.

 , ؿزٜح "أْت َٚايو ٭بٝو" ."ٚيٝػ يٛيزٙ إٔ ٜطايب٘ مبا يف سَت٘ َٔ ايزٜٔ" ٚق١ُٝ املتًـ ٚغري سيو

"بٌ إسا َات أخشٙ َٔ تضنت٘ َٔ صأؼ املاٍ" ٭ْ٘ سل ثابت عًٝ٘ ٫ ت١ُٗ ؾٝ٘, نزٜٔ ا٭دٓيب, ٚي٘ َطايبت٘ بٓؿكت٘ ايٛادب١, 

 يؿكضٙ ٚعذظٙ عٔ ايتهغب, يطضٚص٠ سؿغ ايٓؿػ.

 
 سٝات٘ ساٍ يف ٚصثت٘ بني َاي٘ ٜكغِ إٔ يٲْغإ ٜباح ؾصٌ

ٜٴكغِ َاي٘ بني ٚصثت٘ يف ساٍ َا   سٝات٘ ؟سهِ َٔ 

 , يعزّ اؾٛص ؾٝٗا.ع٢ً ؾضا٥ض اهلل عظ ٚدٌ ٜباح يٲْغإ إٔ ٜكغِ َاي٘ بني ٚصثت٘ يف ساٍ سٝات٘

سصت٘ ٚدٛبّا" يٝشصٌ ايتعزٌٜ ايٛادب.فزرا( بأجنأٟ  )"ٜٚعطٞ َٔ سزخ   

"ٚدنب عًٝ٘ ايتغ١ٜٛ بِٝٓٗ ع٢ً قزص إصثِٗ" إقتزا٤ بكغ١ُ اهلل تعاىل. ٚقٝاعّا ؿاٍ اؿٝا٠ ع٢ً ساٍ املٛت. ٚعا٥ض ا٭قاصب يف سيو 

بضاِٖٝ: ناْٛا ٜغتشبٕٛ ايتغ١ٜٛ بِٝٓٗ ست٢ يف ايكب١ً نا٭٫ٚر. قاٍ عطا٤: َا ناْٛا ٜكغُٕٛ إ٫ ع٢ً نتاب اهلل تعاىل, ٚقاٍ إ

ؾٝذعٌ يًشنض َجٌ سغ ا٭ْجٝني. َٚا سنض عٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعّا: "عٛٚا بني أ٫ٚرنِ ٚيٛ نٓت َ٪ثضّا ٯثضت ايٓغا٤" ايصشٝح أْ٘ 

 َضعٌ, سنضٙ يف ايؾضح.

 

 ٫ٚرٙ رٕٚ إخباص ايبك١ٝ ؟سز أيًٛايز ؽصٝص ٖب١ ٭ ٌٖ

أٚ خصص٘ ب٬ إسٕ ايبك١ٝ سضّ عًٝ٘" يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ )ٚسيو ٭ٕ ايتظٜٚر َٔ ايٓؿك١ ٚيٝغت ٖب١ أٚ ٚصخ ( "ؾإٕ طٚز أسزِٖ 

 ٚعًِ, يف سزٜح ايٓعُإ "٫ تؾٗزْٞ ع٢ً دٛص" َتؿل عًٝ٘.

ٚاؾٛص سضاّ. ٚنإ اؿغٔ ٜهضٖ٘, ٚدنٝظٙ يف ايكطا٤, ٚأداطٙ َايو ٚايؾاؾعٞ, ـرب أبٞ بهض ملا حنٌ عا٥ؾ١ ٚيٓا سزٜح ايٓعُإ 

ب٘ صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ: إْٞ حنًت ابين ٖشا غ٬َّا نإ يٞ. ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘  بٔ بؾري إٔ أباٙ أت٢

 ٚعًِ: "أنٌ ٚيزى حنًت٘ َجٌ ٖشا" ؟ ؾكاٍ: ٫. ؾكاٍ: "ؾأصدع٘" َتؿل عًٝ٘. سنضٙ يف ايؾضح.

 اهلل ٚاعزيٛا بني أ٫ٚرنِ" صٚاٙ َغًِ."ٚيظَ٘ إٔ ٜعطِٝٗ ست٢ ٜغتٛٚا" ْص عًٝ٘, يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "اتكٛا 

 

 ٚايعهػ ؟ َٛت٘ املدٛف ؟ نإ ايتدصٝص مبضضٚايٛاٖب قبٌ ايتغ١ٜٛ بني أ٫ٚرٙ  يف ساي١ إٔ َات ايٛايزَاسا 

 " ؾ٬ صدٛع يبك١ٝ ايٛصث١ عًٝ٘. ْص عًٝ٘, ٚيٝػ ايتدصٝص مبضض َٛت٘ املدٛف ثبت يٰخش, "ؾإٕ َات قبٌ ايتغ١ٜٛ-

 يكٍٛ ايصزٜل: ٚررت يٛ أْو سظتٝ٘ ٚقٍٛ عُض: ٫ عط١ٝ إ٫ َا ساطٙ ايٛيز.. ٖٚٛ قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ. قاي٘ يف ايؾضح.

 " ٭ٕ سهُ٘ نايٛص١ٝ, ٚيف اؿزٜح: "٫ ٚص١ٝ يٛاصخ" .ضض َٛت٘ مل ٜجبت ي٘ ؽ٤ٞ طا٥ز عِٓٗ إ٫ بإداطتِٗ"ٚإٕ نإ مب-

"َا مل ٜهٔ ٚقؿّا, ؾٝصح بايجًح نا٭دٓيب" استر أمحز عزٜح عُض, ٚتكزّ يف ايٛقـ, ٚبإٔ ايٛقـ ٫ ٜباع, ٫ٚ ٜٛصخ, ٫ٚ ٜصري 

ؾأنضٖ٘, ٚإٕ نإ ع٢ً إٔ بعطِٗ ي٘ عٝاٍ, أٚ ب٘ ساد١ ؾ٬ بأؼ, ٭ٕ  ض٠ًَهّا يًٛصث١. ٚقاٍ أمحز: إٕ نإ ع٢ً طضٜل ا٭ث

 ايظبري خص املضرٚر٠ َٔ بٓات٘ سنضٙ يف ايؾضح.

 

 كٛف ْاؾش٠ ؟ٖب١ َضٜض مبضض غري ٌٖ 

 ايطضؼ" ٚايضَز, ٚمح٢ عاع١, ٚحنٖٛا"املضض غري املدٛف نايصزاع, ٚٚدع 

 "تربع صاسب٘ ْاؾش يف مجٝع َاي٘ نتصضف ايصشٝح" ٭ٕ َجٌ ٖشٙ ٫ رناف َٓٗا يف ايعار٠.

 "ست٢ ٚيٛ صاص كٛؾّا, َٚات َٓ٘ بعز سيو" اعتباصا عاٍ ايعط١ٝ ٭ْ٘ إس ساى يف سهِ ايصشٝح.
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 َا ًٜشل ب٘ ؟ املضض املدٛف ؟ أَج١ًأسنض 

 . ٚقاٍ عٝاض: ٖٛ ٚصّ يف ايزَاؽ ٜتػري َٓ٘ عكٌ اٱْغإ ٜٚٗشٟ."ٚاملضض املدٛف نايربعاّ" ٖٚٛ: ٚدع يف ايزَاؽ رنتٌ ب٘ ايعكٌ

 "ٚسات اؾٓب" قضٚح بباطٔ اؾٓب.

 "ٚايضعاف ايزا٥ِ" ٭ْ٘ ٜصؿٞ ايزّ ؾتشٖب ايك٠ٛ.

ٚآخض عٌ, ٚاؿ٢ُ  -ٖٚٛ: را٤ َعضٚف ٜضخٞ بعض ايبزٕ  -"ٚايكٝاّ املتزاصى" أٟ: اٱعٗاٍ َع٘ رّ, ٭ْ٘ ٜطعـ ايك٠ٛ. ٚأٍٚ ؾاجل 

 ك١, ٚمح٢ ايضبع, َٚٔ أخشٖا ايطًل َع أمل ست٢ تٓذٛ, ْص عًٝ٘. َٚا قاٍ طبٝبإ َغًُإ أْ٘ كٛف.املطب

 : "ٚنشيو" أٟ: ٚأؿل باملضض املدٛف

 "َٔ بني ايصؿني ٚقت اؿضب" ٚنٌ َٔ ايطا٥ؿتني َهاؾ٧ أٚ نإ َٔ املكٗٛص٠.

ٛٵزٴ }صـ َٔ يف ٖشٙ اؿاي١ بؾز٠ اـٛف, ؾكاٍ: "أٚ نإ بايًذ١ ٚقت اهلٝذإ" أٟ: ثٛصإ ايبشض بضٜح عاصـ, ٭ٕ اهلل ٚ ُٳ ِٴ اِي ٖٴ ٚٳدٳا٤ٳ

ِٵ ِٗ ِٵ ُأِسَٝط ِب ٗٴ َّْ ٚٳَظُّٛا َأ  ٍٕ َٳَها  ِّ ٔٵ ُن َِ}. 

"أٚ ٚقع ايطاعٕٛ ببًزٙ" ٭ٕ تٛقع ايتًـ َٔ أٚي٦و نتٛقع املضٜض ٚأنجض. قاٍ أبٛ ايغعارات ؾٝ٘: ٖٛ املضض ايعاّ, ٚايٛبا٤ ايشٟ 

٫ ًٜبح صاسبٗا, ٚتعِ إسا ظٗضت. ٚقاٍ  2ز ب٘ ا٭َظد١ ٚا٭بزإ. ٚقاٍ عٝاض: ٖٛ قضٚح ؽضز َٔ املػابٜٔؿغز ي٘ اهل٣ٛ, ؾتؿغ

ايٟٓٛٚ يف ؽضح َغًِ: ٖٛ بجض ٚٚصّ َ٪مل دزّا رنضز َع٘ هلب, ٜٚغٛر َا سٛي٘, ٚرنطض, ٚذنُض محض٠ بٓؿغذ١ٝ, ٚذنصٌ َع٘ 

بايطعٔ ٚايطاعٕٛ" . ؾكٌٝ: ٜا صعٍٛ اهلل, ٖشا ايطعٔ قز عضؾٓاٙ, ؾُا خؿكإ ايكًب. اْت٢ٗ. ٚعٔ أبٞ َٛع٢ َضؾٛعّا: "ؾٓا٤ أَيت 

ايطاعٕٛ؟ قاٍ: "ٚخظ أعزا٥هِ َٔ اؾٔ, ٚيف نٌ ؽٗار٠" صٚاٙ أمحز ٚأبٛ ٜع٢ً ٚايبظاص ٚايطرباْٞ. ٚيف سزٜح عا٥ؾ١ "غز٠ نػز٠ 

 طرباْٞ.ايبعري, املكِٝ ب٘ نايؾٗٝز, ٚايؿاص َٓ٘ نايؿاص َٔ ايظسـ" صٚاٙ أمحز ٚأبٛ ٜع٢ً ٚاي

 "أٚ قزّ يًكتٌ أٚ سبػ ي٘" يعٗٛص ايتًـ ٚقضب٘.

"أٚ دضح دضسّا َٛسّٝا" أٟ: ًَٗهّا َع ثبات عكً٘ ٭ٕ عُض, صضٞ اهلل عٓ٘, ملا دضح عكاٙ ايطبٝب يبّٓا ؾدضز َٔ دضس٘, ؾكاٍ ي٘ 

 ايطبٝب: اعٗز إىل ايٓاؼ, ؾعٗز إيِٝٗ ٚٚص٢, ؾاتؿل ايصشاب١ ع٢ً قبٍٛ

 عٗزٙ ٚٚصٝت٘ ٚعًٞ, صضٞ اهلل عٓ٘, بعز ضضب ابٔ ًَذِ أٚص٢ ٚأَض ٢ْٗٚ ؾإٕ مل ٜجبت عكً٘ ؾ٬ سهِ يعطٝت٘, بٌ ٫ٚ يه٬َ٘.

٘ ؽ٤ٞ َٔ سيو, ثِ تربع َٚات ْؿش تربع٘ بايجًح ؾكط" أٟ: ثًح َاي٘ عٓز املٛت, يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "إٕ "ؾهٌ َٔ أصاب

 اهلل تصزم عًٝهِ عٓز ٚؾاتهِ بجًح أَٛايهِ طٜار٠ّ يف أعُايهِ" صٚاٙ ابٔ َاد١.

 "يٮدٓيب ؾكط" ؿزٜح: "٫ ٚص١ٝ يٛاصخ" صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚسغٓ٘.

 

 يف ساي١ إٔ ايٛاٖب مل ميت َٔ َضض٘ املدٛف ؟َاسا 

 "ٚإٕ مل ميت" َٔ َضض٘ املدٛف.

 "ؾهايصشٝح" يف ْؿٛس عطاٜاٙ نًٗا, ٚصش١ تصضؾ٘ يعزّ املاْع

 
 واحلمدهلل الذي بهعمته تتم الصاحلات

س و ج الوقفأنتهى بفضل اهلل ومهه كتاب   

س و ج الوصايايلحكه مبصيئة الزمحو كتاب   

 مو كتاب مهار السبيل يف شزح الدليل
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